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حقوقك عند شراء شيء ما
يتناول هذا الكتيب حقوقك ( )rightsعند شراء سلعة ما.
الحقوق هي األمور التي يجب أن تستطيع

•

الحصول عليها

• امتالكها

• القيام بها.

يحتوي هذا الكتيب على بعض المفردات الصعبة.
في المرة األولى نكتب الكلمة الصعبة باألزرق.
ونكتب ما تعنيه هذه الكلمة الصعبة.

الصفحة 4

ما الذي تشتريه؟
المنتجات ( )productsوهي األشياء التي تشتريها
وتستخدمها كل يوم .على سبيل المثال
• الطعام
• أي شيء في منزلك

•

المنتجات التي تساعدك للتغلب على إصابتك بالعجز.

الخدمات ( )servicesوهي األشياء التي تدفع مقابلها
لشخص آخر للقيام بها من أجلك .على سبيل المثال

الصفحة 5

•

aمصفف الشعر لقص شعرك

•

عامل النظافة لتنظيف بيتك

•

موظف الدعم لمساعدتك في المنزل

•

الخدمات التي تساعدك للتغلب على عجزك.

من هو البائع؟
البائع ( )sellerهو الشخص الذي يبيع لك المنتجات
والخدمات.

يعمل البائع لدى أحد األعمال التجارية .وتدفع أنت
للبائع مقابل المنتجات والخدمات.

هناك العديد من الطرق لشراء المنتجات والخدمات
من البائع .على سبيل المثال ،يمكن أن تشتري سلعة ما
• من المحل التجاري

• من االنترنت

• عبر الهاتف.
يمكن أيضا أن تشتري من شخص يأتي إلى باب بيتك.
يسمى هذا الشخص البائع المتجول (door-to-
.)door seller
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قبل أن تشتري شيئا ما
يجب عليك قبل شراء أي شيء
• أن تخبر البائع عن ما تريده أو تحتاجه

• تسأل البائع عن ما يقوم ببيعه

• تأكد من أنك تستوعب ما يحدثونك عنه

• ال تتعجل

• اقرأ العقد ( .)contractالعقد هو ورقة تخبرك
بما ينبغي عليك وعلى البائع عمله .يمكن أن
يسمى العقد أيضا باتفاق الخدمة (service
.)agreement

يمكنك أن تسأل شخص تثق به أن يساعدك.
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يجب أن تحصل على إيصال ( )receiptفي كل مرة
تشتري منتج أو خدمة .واإليصال هو ورقة تثبت أنك
دفعت مقابل المنتج أو الخدمة.
يجب أن تحافظ على اإليصاالت في مكان آمن.
إذا لم يعطك البائع إيصاالً ،يجب أن تطلب واحدا.
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أحيانا تسير األمور على نحو
خاطئ
قد ال يقول البائع الحقيقة عن المنتج .على سبيل

المثال ،يقول البائع أنهم سيرسلون إليك المنتج مجانا.

لكن البائع يجعلك تدفع مقابل إرسال المنتج إليك.

قد يقوم البائع بالبلطجة ( )bullyعليك .يعني هذا
أنهم قد يدفعونك لشراء أشياء ال ترغب في شرائها.

ً
مكسورا .على سبيل
قد يكون المنتج الذي تشتريه
المثال ،تشتري الب توب شاشته ال تعمل.

قد تحصل على شيء مختلف عن ما تريده .على
سبيل المثال ،تشتري حذاء بني اللون من االنترنت.
لكن البائع يرسل إليك حذاء أزرق.
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قد تحصل على خدمة سيئة .على سبيل المثال ،تدفع
لعامل النظافة مقابل تنظيف منزلك بكامله.
لكن عامل النظافة لم ينظف الحمام.

إذا سارت األمور بشكل خاطئ ،قد تشعر
• أنك خدعت

• بالغضب

• باالنزعاج.

ال ينبغي أن تشعر بهذا اإلحساس.

هناك قوانين لحمايتك عند حدوث تلك األمور.
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القانون عند شراء شيئا ما
قانون حماية المستهلك األسترالي (Australian
 )Consumer Lawيحميك إذا سارت األمور بشكل
خاطئ .فالقانون ينص على أنه
• يمكنك أن تقول أنك غير راض عن المنتج أو
الخدمة

• إذا كانت المشكلة صغيرة ،يمكنك الحصول على
مساعدة إلصالحها

• إذا كانت المشكلة كبيرة ،يمكنك استرداد أموالك أو
الحصول على منتج جديد.

ينص القانون على ضرورة مساعدة البائع لك .يسمى
هذا ضمان المستهلك.
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ماذا تفعل إذا سارت األمور
بشكل خاطئ
اتصل بالعمل التجاري .أخبرهم
• أن هناك مشكلة بالمنتج أو الخدمة

• تود أن يقوم البائع بإصالحها.

قد يسأل العمل التجاري عن إيصالك.
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الضمان
أحيانا تحصل على ضمان عندما تشتري شيئا ما.
الضمان ( )warrantyهو وعد من البائع بإصالح
مشكلة ما.

قد يدوم الضمان لعام واحد فقط.

يحاول بعض البائعين بيع ضمان طويل المدى.
يسمى هذا الضمان الممتد (extended
 .)warrantyيكلف هذا مزيدا من المال.

يمكنك رفض الضمان الممتد.

تذكر حقوقك.

يمكنك أحيانا أن تحصل على إصالح مجاني للمشكلة.
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البائع المتجول
قد يأتي بائع إلى باب بيتك في محاولة لبيع شيء ما.

لست مضطرا إلدخالهم بيتك.
يمكنك أن تقول ال.

يمكنك أن تقول سأفكر بشأن هذا.

يمكنك أن تطلب منهم المغادرة.

احتفظ ببياناتك الشخصية آمنة.
ال تعطي البائع المتجول
• رخصة قيادتك

• رقم بطاقتك االئتمانية

• أرقام حسابك البنكي.
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يمكنك أن تضع الفتة على بابك.
يمكن أن تقول الالفتة
ممنوع الطرق على الباب من مندوبي المبيعات .الرجاء
المغادرة.
()Sales people do not knock. Please leave.

يمكنك نسخ الالفتة من وكالة لحماية المستهلك في
واليتك .تلك التي تم إدراجها في قائمة في نهاية الكتيب.

الصفحة 15

إذا أردت الشراء من بائع
متجول
ينص القانون على
• أنك لست مضطرا لدفع أية أموال لمدة  10أيام عمل

• يجب أن يعطيك البائع عقدا مكتوبا

• لديك  10أيام عمل لتغيير رأيك .تسمى هذه الفترة
بفترة إعادة النظر (.)cooling-off period

يمكنك أن تسأل البائع أن يزودك بمزيد من المعلومات

ً
كتابة.

يمكنك أن تسأل شخص تثق به أن يساعدك.
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الحصول على مساعدة
لشراء المنتجات والخدمات
للتغلب على عجزك
مخطط التأمين الوطني ضد العجز ( )NDISيمكنه
أن يساعدك في شراء بعض المنتجات والخدمات من
أموالك بـ .NDIS

هناك قواعد تخص ما يمكنك شراؤه من أموالك بـ
.NDIS
يمكنك االتصال بـ  NDISإذا احتجت إلى مساعدة
بشأن ما يمكنك شراؤه من أموالك بـ .NDIS

1800 800 110

www.ndis.gov.au
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من الذي يمكنه المساعدة؟
يمكنك االتصال بوكالة لحماية المستهلك في الوالية
التي تتبعها .يمكن أن تساعدك وكالة حماية المستهلك
في استخدام حقوقك كمستهلك.
Australian Capital Territory
إقليم العاصمة األسترالية
Access Canberra
منفذ كانبرا
13 22 81

www.act.gov.au/accessCBR

New South Wales
نيو ساوث ويلز
NSW Fair Trading
نيو ساوث ويلز للتجارة العادلة
13 32 20
www.fairtrading.nsw.gov.au
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Northern Territory

المقاطعة الشمالية
Consumer Affairs
شئون المستهلك
1800 019 319
www.consumeraffairs.nt.gov.au

Queensland

كوينزالند
Office of Fair Trading
مكتب التجارة العادلة
13 74 68
www.qld.gov.au/fairtrading
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South Australia
جنوب أستراليا
Consumer and Business Services
خدمات شئون المستهلك والتجارة العادلة
13 18 82

www.cbs.sa.gov.au

Tasmania
تسمانيا

Consumer, Building
andAffairs
Occupational
Consumer
and FairServices
Trading
شئون المستهلك والتجارة العادلة
1300 654 499

www.consumer.tas.gov.au
www.cbos.tas.gov.au
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Victoria
فيكتوريا
Consumer Affairs Victoria
شئون المستهلك بفيكتوريا
1300 558 181

www.consumer.vic.gov.au

Western Australia
غرب أستراليا
Department of Mines, Industry Regulation and Safety
وزارة التجارة
1300 304 054

www.consumerprotection.wa.gov.au
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المزيد من المعلومات

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات بشأن حقوق

المستهلك على موقع
.www.accc.gov.au/disabilityresources

لجنة المنافسة والمستهلك األسترالية
Australian Competition and Consumer
Commission
()ACCC

1300 302 502

www.accc.gov.au
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هذا العمل هو حق ملكية .وإضافة إلى أي استخدام مسموح به بموجب قانون حقوق الطبع
والنشر لعام  ،1968جميع المواد الواردة في هذا العمل مقدمة بموجب ترخيص

 Creative Commonsلنسب األعمال ،اإلصدار 3.0ترخيص أستراليا مع استثناء:
●

شعار قانون حماية المستهلك األسترالي

●

صور الغالف الخارجي التي تم شرائها من  )iStock) www.istockphoto.comومرخصة

●

الرموز والصور في الصفحات الداخلية والمأخوذة من

لالستخدام من قبل لجنة المنافسة والمستهلك األسترالية.

 ©Picture Communication Symbols 1981-2010بواسطة شركة

 - Mayer-Johnson LLC a Tobi Dynavoxكل الحقوق محفوظة عبر أنحاء العالم

وتستخدمبتصريح.

إن ترخيص  Creative Commonsلنسب األعمال اإلصدار  3.0ترخيص أستراليا هو

نموذج موحد التفاق ترخيص يسمح لك بنسخ ،وتوزيع ،ونقل وتعديل هذا المنشور بشرط

أن تنسب العمل .ملخص ألحكام الترخيص متاحة على موقع

.www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/au/deed.en

أحكام الترخيص كاملة متاحة على
www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/au/legalcode

االنجليزية السهلة عبارة عن منشور تم إعداده بواسطة شركة ( SCOPEأستراليا) المحدودة

من خالل مركز موارد االتصال واالحتواء التابع لشركة ،SCOPE (www.scopevic.org.au
بناء على المحتوى المقدم من لجنة المنافسة والمستهلك األسترالية و األطراف المرتبطة.

ينبغي توجيه الطلبات واالستفسارات حول إعادة اإلنتاج والحقوق إلى

Director Corporate Communications, ACCC, GPO Box 3131, Canberra ACT 2601
أو .publishing.unit@accc.gov.au
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